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ا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
/2019
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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ْ ُ ْ
009/10
014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَ اِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْح َد ُه لاَ َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِه َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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دسيمق دان َّدصحكن اوليه
ماريله كيت ممڤرتيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله 
مفتي نڬر
السماحة
منيڠڬلكن
صاحب دان
ياٴيت دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته
i
سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي  iدان

سيري
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درحمتي ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ستياڤ اومت اسالم ممڤرچاياٴي بهاوا كهيدوڤن
سلڤس ماتي اداله ڤريڠكت يڠ مستي داللوءي اوليه
سموا مأنسي .اجل تيدق مڠنل اوسيا سام اد مودا
اتاو توا .واالوڤون سسأورڠ مميليقي ككواساٴن،
ككاياٴن دان كصيحتن ،مأنسي ڤستي ماتي .ماله ڤارا
نبي دان رسول ڤون تيدق داڤت الري درڤد كماتين.
فرمان ال َّله  دالم سورة الن َِّساء ايات :78

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
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يڠ برمقصود :دمان جوا كامو برادا ،كماتين
اكن منداڤتكن كامو (بيال سوده سمڤاي اجل)
سكاليڤون كامو براد دالم بينتيڠ 2يڠ تيڠڬي
الڬي كوكوه.
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كماتين اداله سواتو كڤستين .تياد سأورڠ ڤون بوليه
الري درڤد اجلڽ يڠ تله دتتڤكن اوليه ال َّله  .اڤابيال
اجل تله سمڤاي ،مالئكة عزرائيل تتڤ اكن منچابوت
پاواڽ تيدق كيرا دمان كيت براد .فرمان ال َّله  دالم
الج ُم َعة ايات :8
سورة ُ
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يڠ برمقصود  :كاتاكنله (واهاي محمد)" :سبنرڽ
موت يڠ كامو چوبا الريكن ديري درڤدڽ ايت،
تتڤ اكن منموءي كامو; كمودين كامو اكن
دكمباليكن كڤد ال َّله يڠ مها مڠتاهوٴي سڬاال يڠ
غائب دان يڠ پات ،اللو دي ممبريتاهو كڤد كامو
اڤ يڠ كامو تله الكوكن (سرتا ممبالسڽ)".

اڤابيال پاوا سسأورڠ تله ترڤيسه درڤد َج َس ْدڽ ،مك
تيڠڬلله سڬاال اڤ يڠ دميليكيڽ سام اد اهلي كلوارڬ،
ساودارا مارا دان هرتا بنداَ .ج َسد يڠ تربوجور كاكو
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اكن داوروس دان دهانتر كقبور اونتوق دكبوميكن.
ڤد ساعت ايت ،برڤيندهله دي كعالم برزخ سمنتارا
منوڠڬو هاري ڤمبالسن داخيرة .قبور اتاو عالم
برزخ اداله سباڬاي تمڤت ڤرموالٴن عالم اخيرة.
سباڬايمان كسوكرن مأنسي مڠهادڤي كڤريتن ساعت
َن َزع كماتين ،مك جنازه جوڬ سكالي الڬي مڠهادڤي
كسوكرن سيقساٴن قبور دعالم برزخ .سباٴيق
سهاج اهلي كلوارڬ دان صحابة هنداي سلساي
مڠكبوميكنڽ ،سدڠ دي براد دالم سواسان يڠ ڬلڤ
ڬليتا دالم قبور ،مك داتڠله دوا مالئكة ياٴيت ُم ْن َكر
دان َن ِكير مڠهمڤيريڽ .باڬي جنازه يڠ برايمان يڠ
بربكلكن عمل صالح ،براد دالم ريحت دان داماي.
سباليقڽ باڬي جنازه يڠ ايڠكر ،سارت دڠن ببن دوسا
كران ملڠڬر ڤرينته ال َّله  ،مك عالم برزخ اداله تمڤت
ڠري يڠ دڤنوهي دڠن عذاب سڠسارا هيڠڬ داتڠڽ
هاري قيامة .مريك بركاداٴن سڤرتي اورڠ يڠ لمس
دالم اير سرتا منجريت مراٴوڠ ممينتا ڤرتولوڠن.
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
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امام الترمذي:

از َل ِ
إِ َّن ا ْل َق ْب َر َأ َّو ُل َم َن ِ
اآلخ َر ِةَ .فإِ ْن ن ََجا ِم ْن ُه َف َما َب ْع َد ُه
َأ ْي َس ُرَ ،وإِ ْن َل ْم َينْ َج ْح ِمنْ ُه َف َما َب ْع َد ُه َأ َش ُّد ِمنْ ُه.

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ قبور ايت،
اداله تمڤت ڤرموالٴن كأخيرة ،سكيراڽ دي
ترسالمت ،مك مودهله سلڤس ايت .دان جك
دي تيدق سالمت ،مك سلڤس ايت لبيه سوكر.

مڠاڤ اسالم مپوروه اومتڽ سنتياس مڠيڠاتي ماتي؟
كماتين اداله سواتو كجادين يڠ ڤستي دان تيدق داڤت
دايلقكن دڠن اڤ چارا سكاليڤون .نامون بڬيتو،
مڠيڠاتي ماتي ايت ،بوكنله برمقصود ممقسا ديري
اونتوق سڬرا ماتي اتاو سڠاج منددهكن ديري كڤد
كماتين .مڠيڠاتي ماتي داڤت منديديق ديريڽ برعمل
صالح ،رنده ديري ،تيدق رسه ڬليسه ،تيدق لوڤا ديري
دان سومبوڠ .دي جوڬ داڤت ممبري كسدرن بهاوا
اوروسن كهيدوڤن دنيا مروڤاكن ڤرسدياٴن كهيدوڤن
داخيرة يڠ باكل دتمڤوهي .مڠيڠاتي ماتي منجاديكن
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سسأورڠ لبيه برسديا اونتوق مرنچڠ كهيدوڤن ددنيا
اونتوق اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سبلوم جسد دسماديكن دڤرقبورن ،ماريله كيت
ممڤرسياڤكن ديري دڠن عمل صالح سرتا كإيمانن
يڠ منتڤ دان كتقواٴن يڠ سبنر-بنرڽ كڤد ال َّله .
ماريله بردعا سوڤاي كيت ترماسوق دالم كالڠن
اورڠ يڠ صالح يڠ سنتياس ممڤرباپقكن عمل
عباده .سسوڠڬوهڽ بكلن عمل صالح سهاج داڤت
مپالمتكن مأنسي درڤد عذاب قبور دان سيقساٴن
داخيرة .دسمڤيڠ مڠإنصافي ديري دڠن بر َت ْو َبة درڤد
دوسا 2يڠ تله دالكوكن .كسمڤتن هيدوڤ اين هندقله
دمنفعتكن دڠن سباٴيق-باٴيقڽ سسواي دڠن حديث
يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي درڤد ابي َب ْك َرة :
َع ْن َأبِ ْى َبك َْر َة َع ْن َأبِ ْي ِه َأ َّن َر ُج اًل َق َالَ :يا َر ُس ْو َل

ي النَّ ِ
اس َخ ْي ٌرَ ،ق َالَ :م ْن َط َال ُع ْم ُر ُه َو َح ُس َن
ال َّلهَ ،أ ُّ
ي النَّ ِ
اس َش ٌّر َ ،ق َالَ :م ْن َط َال ُع ْم ُر ُه
َع َم ُل ُهَ ،ق َالَ :ف َأ ُّ
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اء َع َم ُل ُه.
َو َس َ

يڠ برمقصود :درڤد ابي َب ْك َرة دي مندڠر درڤد
باڤاڽ بهاواساڽ سأورڠ لالكي برتاڽ رسول ال َّله
 :واهاي رسول ال َّله ،سياڤاكه مأنسي يڠ ڤاليڠ
باٴيق؟ جواب بڬيندا :اورڠ يڠ ڤنجڠ عمورڽ
دان باٴيق عملنڽ .بلياو برتاڽ الڬي :سياڤاكه
اورڠ يڠ ڤاليڠ جاهت؟ جواب بڬيندا :اورڠ يڠ
ڤنجڠ عمورڽ دان بوروق عملنڽ.

سسوڠڬوهڽ عالم برزخ سنتياس مننتي 2كحاضيرن
كيت .تيدق كيرا دمان كيت براد اتاو بيال ماساڽ،
كماتين ڤستي منداتڠي دان منجمڤوت ديري كيت.
اداكه كيت تله ممبوات ڤرسياڤن سرتا مپدياكن بكلن
يڠ منچوكوڤي اونتوق مڠهادڤي كماتين يڠ ڤستي
الم ْلك ايات :2
ايت؟ فرمان ال َّله  دالم سورة ُ
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يڠ برمقصود :دياله يڠ منجاديكن ماتي دان
هيدوڤ ،سوڤاي دي مڠوجي كامو ،سياڤا انتارا
كامو يڠ لبيه باٴيق عملڽ .دان دي مها ڤركاس
الڬي مها ڤڠامڤون.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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